
 

  
 
 
 
Kursplan 

 
 
 
Soteriologi: Hur räddar Gud? (7,5 hp) 
Soteriology: How does God save? (7,5 ECTS credits) 
 
Grundnivå 
Ämnesområde: TEOLOGI (systematisk och historisk teologi) 
Kurskod: 0281 
 

Förkunskaper 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogram för 
kandidatexamen förutsätter kursen att A-kursen Introduktion i teologi och filosofi (30 hp) är 
fullgjord. 
 
 
Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande: 

§ kunna redogöra övergripande för de filosofiska och teologiska problem som soteriologin 
konfronteras med; 

§ kunna redogöra för grundläggande drag i Bibelns, kyrkofädernas, läroämbetets och moderna 
teologers syn på frälsning; 

§ visa allmän kännedom om frälsningsteologiska koncept och deras förbindelse med andra 
systematisk-teologiska ämnen; 

§ reflektera över vilken betydelse soteriologin har för människor idag och hur man kan 
förmedla dess intention. 
 

 
 
Innehåll 
Kursen behandlar det systematisk-teologiska ämnet soteriologi eller frälsningslära. Det utgår ifrån 
att Gud räddar och befriar. Under modern tid har soteriologin konfronterats med tunga frågor. 
Behöver människan räddas? Från vad ska hon frälsas? Gud har beskrivits som någon som ändå inte 
hjälper eller som t.o.m. förvärrar allt när människor litar på honom. Hur kan man idag utifrån 
källorna formulera tron på en frälsande Gud? Hur kan frälsning se ut eller ske? Blir de som inte tror 
på Gud frälsta? Det kristna svaret på dessa frågor är helt enkelt Jesus Kristus. Men vilken roll spelar 
hans liv och framför allt hans död på korset för världens frälsning? Vad betyder försoning genom 
korset? Kristi ställföreträdande död? Eller idén om soning och gottgörelse? Hur kan en enskild 
historisk händelse för 2000 år sedan ha betydelse för oss ända fram till idag? Och vad säger allt 
detta om Gud och människan? Kursen försöker närma sig dessa frågor som hör till de tyngsta inom 
systematisk teologi och berör kristendomens kärna. 
 



 
Undervisning och examination 
Lokal undervisning 
Kursen ges lokalt i form av föreläsningar och diskussionsseminarier. Examination sker dels genom 
fyra under kursens gång inlämnande PM (1-2 A4-sidor) som ventileras vid seminarium, dels genom 
muntlig tentamen vid kursens slut. 
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TEXTER 
Urval enligt anvisningar vid kursstart (c:a 300 s.) 
Anselm of Canterbury: Why God became a man [Cur Deus homo], [e-resurs]. 
Koncilierna [e-resurs]. 
Samling av kyrkofädernas texter delas ut vid kursstart [e-resurs] 
 
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser” 
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